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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

ة الفتن صالحة في بلده، رغم شّد نشأ نشأًة
هدى اللُه علی یدیه الکثیر من أهل نکرات، ووالُم

ن ُیلِحق القول لجهاد، فکان مّملنفروا  الذین حارته
مّمن ، بني قومهالکثیر من  بذلك ُمخالفًابالعمل، 

نزلوا عنها حتی إذا ، المنابر یستأسدون علی أعواد
  .عاجب الّناثوألبسوا 

  ...ت ـمالّص یُرـالکالم کث قلیُل

  ...بال کلل  عن الحقِّ باحٌث

  ...الّطاهر  التقّي الخفّي

المؤمنین  بکتیبة أّم ، والتحَقرًاافدین مبّکر رحمه الله إلی أرض الّرنَف
ت اورأخذ یتنقل بین الّدوة، عائشة رضي الله عنها في منطقة الیوسفّی

  .جالمن فنون القتال وعلوم الّر م الکثیَرالعسکریة حتی تعّل

 شیئًا من بها أوأبرامئ، سیفه الّظ فیها ، فروىخاض الکثیر من المعارِك
  .اميه الّدجرِح
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 العمُل ی وإن کانحّت ،قیامر ل إلیه خْیوَکُی ماکان رحمه الله یقوم ب
في  عمُلال بین اإلخوة، نظیره أبدع فیه إبداعًا قّلکان مّما ، فشدیدًاًا شاق

في من المتفّجرات احنات باألطنان ز الّشیجّه حیث، فخیخمجال الّت
نع وکأنه ُص بهر،ُم تقاٍنإها بدائرة التفجیر في ویحیُط ،وقت قصیر

 ر عنه خطٌأأنتاجه وضغط العمل علیه، لم یؤَث ورغم کثرِةرکة نفسها، الّش
  .شيء ة الله وتوفیقه تحیطه في کّلفي شيء منها، فقد کانت معّی

 یَکد فإذا غربت الشمس لم" الّلیلّي العشو"بداء  کان رحمه الله مصابًا
من إخوانه ال  ًاکثیر ألحد، بل إّن أْمره شکاما  لکّنـه، بصر شیئًاُی

، ولم یکن سبب سکوته هو یومنا هذای حّتیعرفون عنه هذا الشيء 
باب بهذا فسوف ه لو أخبر الّشـأّن همْلِعلما ، إّنأو الخجْل الحیاُء

وم یومه ریده، فقد کان یُصیتنافسون علی خدمته ومرافقته، وهذا ما ال ُی
فطر ، بل کان ُیًاب من أهل البیت إفطاردون أن یعرف به أحد، وال یطُل

بسخاء  تهال یطلبه، رغم معرف رٍضاعلعام الّط لم یأِت علی الماء، وإن
عام لدیهم، فادتهم، وسهولة تحضیر الّطن ِوْسنة في العراق، وُحأهل الّس

  .وقت ارق في أيِّالّط واستعدادهم الستقباِل

من  ا في إحدى قرى األنبار، وکانت المنطقة مستهدفٌةنا کّنوأذکر أّن
 بإنزالفیه أو یومان، إال ویقومون  یوٌم ن یمرُّیُک ة، فلْملیبیین بشّدالّص

تحدث إال لیًال، فکان أبو  ، ومن المعروف أن هذه اإلنزاالت الجّوي
، ویعبر مع ضعِف بصره الّشدیدبصیر ینسحب مع إخوانه في اللیل 
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وهو  !"ْبُلق"القناطر علی األنهار کأنه في النهار، برغم أنه من جماعة 
باحة ألن اإلنسان جیدون الّسه اإلخوة علی الذین ال یکاهي أطلَقُف اسٌم

  ..  تنّدرًا وا بذلكّمفُس" بلق بلق"إذا سقط في الماء یخرج منه هذا الصوت 

 :باب عن اإلنزال، أسألهمنا ویتحدث الّشبعَض، وحین نلتقي باحوفي الّص
مین علی مجموعات، ا مقّسوقد کّن ،بصیر في االنسحاب؟ کیف أبو

في یکاُد یرى الطریَق خبرهم أنه ال وحین ُا ،ْنحَس فیجیبون بجواٍب
 سترون :ذات مّرة لت لهمبالغ، فُقُاونني یضّنیتفاجئون بذلك واللیل، 

  .الحقیقة إن شاء الله

 ي ماًءأجلس في الغالب بجواره، طلب مّن کنُتو، يلایّلوفي إحدى ال
من  أکثَر ، وبقَيمباشرًة ناِظره ووضعته أماَم الماء لیشرب، فأخذت قدح

ها ه، حیَنوجَه ُسالقدح یلَم جعلُت ، ثمَّشيءب صاحبنا ولم یشعر دقیقٍة
من سنة، ولم  قه أکثَرراَف هم کان قْد، وبعُضمن األمرباب ن الّشتیّق

  .ته وحرصه علی عدم تکلیف إخوانهة صْم، لشّدَیعرف بهذه المسألة

صال بأهله، فوجدهم قد ه أراد االّتـت به، أّنومن االبتالءات التي مّر
د األرقام التي یحفظها تعمل عندهم، فحاول روا منزلهم، ولم تُعغّی
هم عنه، ه عن أهله، وأخباُرصال بهم دون جدوى، وانقطعت أخباُراالّت

ه ـقان بسبب االنقطاع، ولکّنعلیه أنهما قِل یذکر والدیه، یشقُّ حیَنفکان 
بهما، یربط الله علی قلو عاء لهما، بأْنعلی الله بالّد ر نفسه، ویلّحیصّب

  .هادة فیشفع لهماویکتب له الّش
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لم في الجهاد، وکان یقول لقد کان رحمه الله یحرص علی طلب الِع
الله یفتح علیك في الجهاد في کثیر المسائل الشيء  والله إّن(: دائما

هم والذین جاهدوا فینا لنهدیّن{: وصدق الله العظیم حین قال ،العجیب
، وقبل مقتله یراه مفیدًا ما فیها کّلل رة یسّجمعه مذّک تفکان ،)}سبلنا

 لعُت، وحین اّط)الله ینفعك بها لعّل(: بفترة قصیرة، وهبها لي، وقال
 بین فعِل یوجد فرٌق" :ا قرأت فیها، ومّمقّیمةعلیها، وجدت بها فوائد 

لم یفعله،  نکر وإْنواستهانة، وبین من یرضی بالُم نکر من غیر رضًیالُم
 ا، وصاحبهرك معصیٌةذي هو دون الکفر أو الّشنکر الفعل الُم حیث أّن
وال  عتبر عاصیًاعف من غیر رضی واستحالل ُیوَض عن هوًى اإن فعله

، فقد یکون واقعًا في الکفرلم یفعله  نکر وإْن، أما من رضي بالُمریکُف
بنفس الوقت وهو من ضروب االستحالل له،  ٌبيء ضْرضی بالّشالّر ألّن

  .لم یذکر المصدر ،)لما هو ضده من الحقِّ استقباٌح

 ًاوإلحاح ،ته وعبادتهفي صْم امي معه زیادًةخر أّیآمنه في  وقد رأیُت
ته وخرجت إلی ْعه، وحین وّدـشعرت بشوقه للقاء رّبفعاء، علی الله بالّد

لیبیین وأعداء مع أحذیة الّص خبر مقتله في مواجهٍة مکان آخر، سمعُت
 مین، أنزل الله علیهحوة المرتّدالّص الخونة من شراذم ،ینة والّداألّم

  .نیا قبل اآلخرةالّد م، وأذاقهم ذلَّر جهّنصنوف العذاب، وأسکنهم قْع

شرق وأقول في اهر الُمانظر إلی وجه أبي بصیر الّط ي کنُتوالله إّن
من  تك أنصُعسریَر أحسُب أّنلك، فوالله أخزا الله من یقُت: نفسي
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  ..یك علی اللهزّکنوال ، عالنیتك

  
  

علی  أولیائه وهي تسیُل دماَء بعینه التي ال تناُم صَریا من أْبهم الّل 
 ًاالکین وناراإلسالم وأجعلها نورًا للّس بها خالفَة ْمهم أِقالّل ،أرضه

  . نکرینُملل

 ،واجعله شفیعًا لوالدیه ،هداءب ألبي بصیر أعلی منازل الّشهم أکُتالّل
  .العالمین د یا ربَّْلنان الُخنا به في ِجواجمْع

والحمد .. .د وعلی آله وصحبه أجمعیننا محمَّم علی نبیِّوسلِّ اللهم صلِّ
  .العالمین لله رّب

  هــوکتب

  عبد األعلی المضرّي
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